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Vážení a milí spolu-
občané,
v minulých dnech se
na mě obrátil jeden
občan Starého Lískov -
ce s technickou připo -
mín kou, že v tisko vi -
nách, vydávaných z růz -
ných úrovní, naj de
mnohdy více informací o naší
městské části, než v našem
Starolísko veckém zpravodaji. Vzal
jsem si tuto připomínku k srdci
a dovolím si vás informovat o při -
pravovaných akcích v naší MČ,
které se svým významem dotk -
nou té měř každého z nás. 
Nejdříve bych se zde zmínil o do -
pravních stavbách, které budou
uskutečněny z úrovně statutár -
ního města Brna, DPmB, IDS
nebo Ředitelství silnic a dálnic.
Z úrovně posledně jmenované
organizace je plánováno rozšíření
dálnice D1 v úseku Holubice –
Kývalka na šestipruhové uspo -
řádání. Jinými slovy v každém
jízdním směru dálnice dojde
k rozšíření o jeden jízdní pruh.
Opodstatnění tohoto záměru je
na místě, protože v době do prav -
ní špičky je kapa cita této dálnice
v okolí Brna překročena. Toto
jistě potvrdí mnoho z vás z vlastní
zkuše nosti. Realizace této stavby
je však v nedohlednu, protože je
velmi finančně i technicky
náročná. Předpokládá demolici
a následně novou výstavbu všech
mostů a na celém úseku jich není
zrovna málo. Dalšími stavbami,
které nabývají již reálnějších
rozměrů, jsou prodloužení tram-
vajové tratě v úseku Osová –
Univerzitní kampus Bohunice a
prodloužení trolejbusové trasy
Osová – U Leskavy s následným
vybudováním přestupního uzlu a
železniční stanice. Prvně jmeno-
vaná plánovaná akce by měla
řešit dopravní obslužnost Univer -
zitního kampusu, obchodního
centra Campus Square a Fakultní
nemocnice Bohunice. V součas-
né době je schválena trasa a
v souvislosti s ní navržena změna
územního plánu. Po vybudování
odbočky na zastávce Osová
povede trasa nové tramvajové
tratě přes střed Mikuláškova
náměstí přímo k ulici Netroufalky

před FN Bohunice,
kde je plá nována za -
stávka. Té měř celá tra -
sa povede pod zemí.
Plně na po vrch se
tramvaj dosta ne až za
ulicí Jihlav skou. Křížení
tramvaje s ulicí Jihlav -
ská by proto mělo být

mimo úrovňové. Na této tra se je
připravována ještě jedna zastávka
a to za ulicí Labská, u Penzionu
pro seniory, v prostoru tzv. Zá -
padní brány. Druhá zmíněná
akce, která se připravuje, spojí
ulici Osovou s nově vznikající ulicí
U Leskavy, jejíž název již schválilo
Zastupitelstvo města Brna a která
vznikne po dobudování obytného
souboru „Leskava“. Dojde k pro -
dloužení ulice Osová až k naše-
mu „veletoku“ Leska va. V těchto
místech by mělo dojít také k vybu-
dování nové železniční stanice
v rámci IDS JMK. Veškeré tyto
akce by měly zlepšit dopravní
obslužnost v naší městské části. 
Další významnou událostí, která
se dotkne pouze obyvatel staré
zástavby naší městské části a
jejíž zahájení ke konci letošního
roku již netrpělivě očekáváme, je
dobudování oddílné kanalizace.
Začít by se mělo ulicí Kroupovou
a po stihne postupně celou starou
zástavbu kromě ul. Jemelkova,
Klobásova a El. Přemyslovny.
Na závěr bych vám chtěl předložit
alespoň přehled nejvýznamněj -
ších akcí, které se uskuteční
z úrovně naší MČ. Jde především
o vybudování nových parkovacích
míst na ul. Bosonožská, komplet-
ní rekonstrukce dětského hřiště
na téže ulici a rekonstrukce pro -
stranství u polikliniky. Proběhne
další vlna výměny a doplnění
městského mobiliáře. Můžete se
tedy těšit na nové odpadkové
koše a hlavně na nové lavičky
vhodné k odpočinku při procház -
kách po naši městské části.
Připravuje se spousta dalších
akcí, o kterých vás budu vždy
a hlavně včas informovat.
Přeji vám všem krásné jaro plné
sluníčka a radost z probouzející
se a rozkvétající přírody.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Co nás v naší městské části čekáZápisník starosty

Vážení spoluobčané, 
v minulém týdnu jsme
předali staveniště pro
naplánovanou akci vy -
budování nových 38 par -
kovacích míst na ulici
Bosonožské. V krát ké
době by mělo dojít
k vlastní realizaci. Přes -
to že jsme s realizační firmou do -
hodnuti na tom, že po dobu vý -
stavby bude snaha v co nejmenší
míře omezit parkování v této
lokalitě, jistě k určitým omezením
v příštích dvou měsí cích dojde.
Proto zvláště obyvatele ulice Bo -
sonožské a přileh lých ulic prosím
po tuto dobu o shovívavost a trpě -
livost a res pektování veškerého
dopravního značení, které zde
bude po dobu výstavby nových
parkovacích míst průběžně umís -
ťováno. Výsled kem tohoto krátko -
dobého ome zení bude dostatek

nových par ko va cích
míst, která by měla
alespoň částeč ně vy -
ře šit krizovou situaci
s parkováním v této lo -
kalitě. 
V současné době při -
pravujeme novou inter -
netovou prezentaci naší

městské části. Pře chá zíme na
vizuální styl statu tárního města
Brna a webová prezentace bude
umístěna na páteřních serverech
města. Zároveň dojde i k zá sad ní
změně koncepce a rozčle nění
stránek a rozšíření o velké
množství informací, které dosud
na našich stránkách chyběly.
Současně zde v nejbližší době
naleznete i naši reakci na zcela
nepravdivé informace, které jsou
opozicí rozšiřovány po naší měst-
ské části, doplněnou jak o fakta,
tak i kopie dokumentů, které pro -
ka zují, že tyto jejich informace
jsou buď zcela vymyšlené, nebo
lživé. Jak jsem již slíbil v minu-
losti, ne bu deme na stránkách
Starolísko veckého zpravodaje na
tyto ne pravdy obšírně reagovat a
vyvra cet je a  slušné občany tím
ob tě žovat. Kdo však bude mít
zájem, může si pravdu a fakta na -
lézt právě na internetových strán -
kách. Opravdu nevidíme důvod,
abychom se reakcemi na lži člo -
věka, který se na zastupitelstvu
chová jako neuvěřitelný hulvát,
častuje přítomné vulgárními nadáv -
kami a gesty, zabývali na těchto
strán kách našeho měsíčníku. 

Přejí vám hodně slunce a pohody.

Váš starosta 
Vladan Krásný

Poděkování

Děkujeme dětem, učitel kám
a vedení MŠ Bosonožská 4
za pěknou velikonoční vý -
zdobu na chodbách radnice.
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Vážení spoluobčané,
problematika školství se dotýká
téměř každé rodiny a dovolím si
napsat, že zcela určitě zajímá
většinu občanů každé městské
části. Není tomu jinak ani ve
Starém Lískovci.
V současné době je nejvíce
diskutovanou otázkou přijetí či
nepřijetí dítěte do mateřských
škol. Je logické, že rodiče, kteří
chtějí své dítě do MŠ umístit,
hledají předškolní zařízení co
nejblíže bydliště dítěte. Opod -
statněnost tohoto výběru je jak
v zájmu dítěte, tak i v zájmu ro -
dičů. Všichni se zcela jistě shod-
neme, že mít mateřskou školu co
nejblíže domova je nejvýhodnější,
(dítě obvykle dobře zná prostředí,
má tam kamarády, nemusí vstávat
časněji jako při dojíždění, neopo -
menutelná je bezpečnost dítěte
ve známém prostředí...).
Porodnost v posledních letech
vzrostla a v současné době se ho -
voří o budoucnosti MŠ a o před -
školním vzdělání více a to i v alter-
nativách.
Z celobrněnského hlediska Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Brna zpracoval,
(leden 2009), materiál ROZVOJ
MATEŘSKÉHO ŠKOLSTVÍ VE
MĚSTĚ BRNĚ DO ROKU 2012.
Tento materiál obsahuje kon-
cepční záměry rozvoje standard -
ních  a inovativních forem vzdělá -
vání a péče o děti předškolního
věku ve městě Brně, předpoklá-
daný rozvoj předškolního vzdě lá -
vání do roku 2012 a ekonomic ké
náklady navrhovaných opatře ní.
Cílem tohoto materiálu, který
před pokládá situaci v jednot li -
vých oblastech města Brna, je
vytvořit síť MŠ z úrovně města-
městské části, která svou kapa -
citou bude zajišťovat umístění dětí
starších čtyř let s trvalým bydliš -
těm ve městě Brně.
Zde je potřeba zdůraznit, že
Brno-město je obcí pro děti s
trvalým bydlištěm v Brně, tedy
nikoli městské části.
V MŠ, které zřizuje město, měst-
ská část je navrhováno řešit tuto
situaci výstavbou nových objektů,
přebudováním dočasně nevyuži -
tých tříd ZŠ a rekonstrukcí a na -
výšením kapacit stávajících MŠ –
to však vyžaduje nemalé finanční
prostředky, které naše městská
část v současné době nemá.
Přesto i tak řeší situaci budov MŠ
(v roce 2008 byla opravena MŠ
na ul. Labská 7, v letošním roce se
bude opravovat MŠ Kosmo nau tů
a pak budou následovat další).
Další možností, kam dítě umístit
jsou MŠ jiných zřizovatelů – sou -
kromé a církevní. Ino va tivní
službou pro děti ve věku od 3 do

4 let v oblasti živnos -
tenské ho podnikání je
tzv. Školička – pobyt
dětí s programem (jako
do plňková činnost ZŠ
zřizo vaných městem
a měst skými částmi).
Školička může mít pro -
voz celodenní, nebo
polodenní se stravo -
váním, nebo bez – dítě si přinese
svačinku z domova. Tato služba
je zcela hrazena rodiči (cena
pokryje plat personálu a nein-
vestiční náklady).
Další formou je komerční hlídání
dětí – zcela hrazené rodiči, také
miniškolka (péče o děti – obvykle
jako služba zaměstnavatele pro
děti zaměstnanců), nebo činnost
mateřských center (společný po -
byt maminky s dítětem).
Naše městská část je zřizova te -
lem pěti mateřských škol (z toho
jedna je při základní škole).
Všechny mateřské školy jsou
plně obsazené, v MŠ Bosonož -
ská je zřízena i třída logopedická.
Kapacita MŠ ve Starém Lískovci
neodpovídá v současné době
požadavkům na volná místa.
V loňském roce byla zahájena
výstavba bytových domů LESKA-
VA. Po dokončení této výstavby
vznikne 256 bytových jednotek.
Lze očekávat, že se do těchto
bytů nastěhují rodiny s dětmi
(předškoláci i školáci). Tímto se
opět navýší poptávka na volná
místa v MŠ. Nelze pominout
i fakt, že školské budovy rok od
roku stárnou a je potřeba investo-
vat do jejich oprav a úprav podle
hygienických norem a to jsou
opět finanční prostředky.
Město Brno uvolňuje finanční
prostředky určené na investice
do škol a školských zařízení, ve -
řejných hřišť a sportovišť. Jed not -
livé městské části podaly žádosti
o finanční příspěvek.
Zatímco v loňském roce vyčlenilo
město na tuto oblast celkem
80 mil., letos se jedná o částku
výrazně nižší – 62,7 mil. Kč.
Ve městě Brně je 137 mateř -
ských škol. Je potřeba 250 mil.
Kč na opravy. V rozpočtu města
je vyhrazena cca pětina z této
částky. Zastupitelstvo města Brna
tuto částku na svém zasedání
dne 7. 4. 2009 schválilo.
Jednotlivé městské části se snaží
o to, aby veškeré prostředky,
které dostanou do rozpočtu vy -
užily účelně. Pokryjí údržbu veřej -
ných prostranství a zeleně, opra -
vy komunikací, provoz škol… Ale
je potřeba si říct, že tyto prostřed-
ky z města získané do rozpočtu
městské části jsou velmi skromné.
Do mateřských škol se ve Starém
Lískovci hlá silo 320 dětí. Přija to

Mateřské školy

Informační okénko pro seniory

bylo 117 dětí. Nepři -
jato 83 dětí (z toho jiná
obec: 14 dětí, jiná
MČ: 15 dětí, MD s dal -
ším dí tětem: 20 dětí
z toho 4 děti čtyřleté,
věk 3 roky do 31. 8.
2006 – 8 dětí, k 1. 9.
2009 ne splňuje věk 3
let – 14 dětí, naro zené

v roce 2007 – 8 dětí, děti na -
rozené 2005 – 4 děti).
Přijati všichni předško láci – podle
školského zákona.
Podle zákona č. 561 /2004 Sb.
o před škol ním, základním, střed-
ním, vyš ším odborném a jiném
vzdě lání (Školský zákon) obec –
tedy město Brno – zřizuje a ruší
mateř ské školy a je povinna zajis-
tit pod mínky pro předškolní vzdě -
lávání v posledním roce před za -
hájením povinné školní docházky
pro děti s místem trvalého pobytu
na jejím území.
Kritéria pro přijetí jsou dána mi -
nisterstvem školství. Vyhláška škol -
ského zákona ukládá mateř ským
školám povinnost umístit dítě rok
před zahájením školní do cházky. 
Na přijetí dítěte do MŠ není práv -
ní nárok s vyjímkou dětí v posled-
ním roce před zahájením povinné
školní docházky.
V mateřských školách ve Starém
Lískovci byly přijaty všechny při -
hlášené děti, které budou v příš -
tím školním roce nastupovat do
1. tříd. Na základě kriterií MŠ byly
přijaty děti do jednotlivých mateř -
ských škol.
Je potřeba napsat, že mnozí ro -
diče přihlásili své dítě současně
do více MŠ, (ovlivňuje to počet
přihlášených a přijatých dětí uve-
dený shora).
Děti, které podle kriterií jednot -

livých mateřských škol nebyly při-
jaty do MŠ ve Starém Lískovci,
mají možnost navštěvovat někte -
rou MŠ v jiné městské části
města Brna, neboť obec nerovná
se městská část, ale Brno- město.
Tento fakt si někteří rodiče ne -
uvědomují, nebo jej odmítají při -
jmout. Samozřejmě vnímáme po -
žadavek rodičů, aby dítě navště -
vovalo MŠ v městské části, kde
má trvalé bydliště, (jako matka
bych také usilovala o toto umís -
tění), ale na tento požadavek není
právní nárok. Je zřejmé, že tyto
řádky nepotěší nikoho z rodičov -
ské veřejnosti, ale bohužel, tako -
vá je skutečnost.
Vážení rodiče, je potřeba vzít
v úvahu další – z Vaší strany při -
pomínkovanou skutečnost, a to,
že VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKO -
LY VE STARÉM LÍSKOVCI MAJÍ
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU A TEDY
NELZE ZASAHOVAT NEOPRÁV -
NĚNĚ DO JEJICH KOMPE TEN -
CÍ. Věřte, že s MŠ spolupracu-
jeme a snažíme se společně najít
cestu, která by tyto problémy
vyřešila. Bohužel městská část
nemá dostatek finančních pro -
středků na vybudování nové MŠ,
která by svou kapacitou vyřešila
vzniklou situaci. V některých MŠ
ve městě Brně jsou ještě volná
místa a protože Brno-město je
obec pro všechny děti do MŠ,
doporučujeme Vám obrátit se s
žá dostí o přijetí do některé z nich.
Seznam těchto mateřských škol
bude mít k dispozici odbor škol-
ství Magistrátu města Brna po
skončení odvolacího řízení při -
bližně od začátku června.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Vážení spoluobčané, vážení osla -
venci, protože se na mě v posled-
ní době často obracíte s dotazy,
dovolte mi, se jim v následujících
řádcích věnovat. Mnoho z vás
zajímá, jaké jsou podmínky uve -
řejnění jména v seznamu osla -
venců a kdo je na slavnostní
posezení zván. 
V seznamu jubilantů uveřejňuje -
me jména oslavenců od 70 let,
kteří s uvedením souhlasí a po -
tvrdí souhlas k uveřejnění. 
V případě, že se jubilant roz hod -
ne, že s otištěním jména nesou -
hlasí, rozhodnutí respektujeme
a jeho jméno se v seznamu osla -
venců neobjeví.
Přání k narozeninám obdrží
všich ni občané ve věku 70, 75,
80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96… let.
Balíček s malou pozorností pře -

dáváme všem, kteří se zúčastní
malé slavnostní akce. Pozvánku
obdrží při dovršení životního ju -
bilea 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96… let. Pokud nemůžou
přijít sami, mají možnost sdělit při
osobním zvaní zástupkyní sociál-
ního odboru, že si dárkový
balíček vyzvedne jejich rodinný
příslušník. Také sdělí, zda mají
jiný stravovací režim (diabetici).
Rozpočet městské části není bo -
hužel „nafukovací“. Podle finanč -
ních možností naší městské části
Vás budeme informovat, dojde-li
k nějaké změně. 
Postup je v souladu s rozhod-
nutím RMČ, která schválila tuto
variantu s ohledem na vyčleněné
výdaje v rámci stanoveného
rozpočtu městské části.

Květuše Doležalová
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Na začátku června proběhnou
v členských státech Evropské
unie volby do Evropského parla-
mentu, přičemž v jednotlivých
státech bu dou probíhat ve dnech
podle kon krétních místních zvyk-
lostí. V České republice se usku -
teční v pátek 5. června a v so botu
6. června 2009.
Podle zákona o volbách do
Evropského parlamentu má na
území ČR právo volit do Evrop -
ského parlamentu kromě občana
ČR, který alespoň 2. den voleb
dosáhne věku 18 let, také občan
jiného členského státu EU, který
kromě splněné podmínky věku
je po dobu nejméně 45
dnů veden v evidenci
obyvatel ČR (tj. má
na území ČR pobyt
alespoň od 22. 4.
2009).

Voličské průkazy
Volič, který nebude
moci volit v okrsku,
kam podle trvalého byd -
liště přísluší, může, je-li ob -
čanem městské části Brno-Starý
Lískovec, požádat Úřad městské
části Brno-Starý Lískovec, Klobá -
sova 9, Brno o vydání voličského
průkazu. Průkaz pak opravňuje
voliče ve dnech voleb do EP
k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky.
Písemnou žádost o vydání volič -

ského průkazu může volič vyplnit
přímo na úřadě, nebo  je možné
poslat ji poštou, v tom případě
musí být opatřena úředně ověře -
ným podpisem voliče a musí být
úřadu doručena nejpozději 21. květ -
na 2009 (čtvrtek) do 16.00 hod.
Pověření pracovníci úřadu měst-
ské části smí voličský průkaz pře-
dat osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče, nej -
dříve 21. května 2009. Voličský
průkaz je také možné voliči zaslat
poštou.

Volba mimo volební místnost
Voliči opět budou mít

možnost požádat Úřad
městské části ze
závažných, zejména
zdravotních důvo -
dů, aby mohl volit
mimo volební míst-
nost v územním

obvodu volebního
okrsku, pro který byla

okrsková volební komise
zřízena. Komise pak vyšle

v do hodnutém čase k voliči své
členy s přenosnou volební urnou.  
Další informace o volbách, např.
o vydání voličského průkazu ne bo
o provedení volby do přenosné
volební urny získáte na tel. číslech
547 139 245, 547 139 242. 

-nov-

Volby do Evropského Parlamentu

Vážení rodiče,
dne 27. 4. 2009 jsme pro Vás připravili DEN OTEVŔENÝCH DVEŘÍ
v nově zrekonstruovaném  Dětském rehabilitačním centru Medvídek.
Naše Centrum se na chází na ulici Kyjevská 5 v Brně- Starém
Lískovci a je dostupné tramvají č. 5, 8 a 10, zastávka Dunajská. Rádi
Vás uvítáme v do bě od 8.00–16.00 hod. V tomto čase se můžete
podívat na pro voz zařízení, rehabilitační a vý chovné aktivity dětí a
prohlédnout si prostředí centra v doprovodu erudovaných zaměst-
nanců. 
Těšíme se na Vás

zaměstnanci Dětského 
rehabilitačního centra Medvídek

Kontakt:                        
vedoucí sestra Zlatuše Hrdličková       
DRC Kyjevská 5, Brno
Tel.: 547 211 504, kyjevska@cdozs.cz       

Pozvánka na DOD dětského
rehabilitačního centra Medvídek

Každý rok člověk slaví jeden den, kdy si se zájmem zavzpomíná
na předchozí léta, na zážitky, které prožil, na zkušenosti, které
získal a na radosti, ze kterých se i po letech těší. Milí senioři –
babičky a dě dečkové ze Starého Lískovce, jsme velmi rádi, že vás
v naší městské části máme. Dovolte nám popřát k významnému
životnímu jubileu, kterého se v 1. čtvrtletí roku 2009 dožili tito
občané Starého Lískovce:

Naši jubilanti

Balunová Marie
Baranová  Zdenka
Beránek Stanislav
Bezděková Olga
Březinová Božena
Bublová Liliane
Bučíková Anna
Buďa Josef
Cibulková Alena
Čermáková Heřma
Černická Marie
Čief Oktavian
Dočkálková Marie
Dokoupilová Zdeňka
Doležalová Ludmila
Duchoňová Vlastimila
Durec Imrich
Fiala Jaroslav
Fučík Adolf
Gregr Josef
Greguš Bolestín
Hanušová Svatava
Hellingerová Aurica
Himr Jan
Hlaváčová Blaže
Blažena
Horáková Markéta
Hrdličková Helena
Hudcová Františka
Chadzivasiliu Simela
Chaloupková Anna
Janoušková Věra

Jašová Alena
Kadrnožka Zdeněk
Kalendová Jaroslava
Kaplan Jiří
Kazdová Vlasta
Kellnerová Marie
Knotková Eva
Kocáb Roman
Kočí Libuše
Kolářová Božena
Kopřivová Anna
Kozlová Květoslava
Kušová Stanislava
Kyselá Valburga
Macharáčková Ver.
Marenčáková Mária
Mrhač Oldřich
Mrňáková Jitka
Můller Adolf
Musilová Helena
Nesvadbová Milada
Neuwirth Stanislav
Neuwirthová Věra
Oudránová Drahomíra
Papežíková Anežka
Pazourková Hedvika
Pešková Božena
Pichová Ludmila
Pilch Josef
Poláček Oldřich
Polách Ladislav
Prušová Zdenka

Pustina Jaromír
Rajmic Vojtěch
Rechová Marta
Schöller Oldřich
Schöniger František
Skoupý Josef
Slámová Blažena
Sobolová Drahomíra
Soldánová Ludmila
Stejskalová Marie
Strmiska František
Strmisková Marie
Stříbrný Jaroslav
Studénka Josef
Szitásová Jiřina
Šímová Anna
Šlemberk Bohumír
Štanglová Jarmila
Tomanová Marie
Válečková Anežka
Valentová Milada
Vápeníčková Julie
Vávrová Eva
Vodáček Karel
Volejníčková Růžena
Vondroušová Antonie
Zavadilová Anežka
Zavadilová Blažena
Zollmanová Anežka
Žertová Anna

Všem přejeme především hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších
let.

Za MČ Brno-Starý Lískovec
Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka

Navštivte miniaturgolf

Club MGC ’90 Brno zve všechny zájemce o nenáročný sport a příjem-
nou zábavu či potencionální závodní hráče k návštěvě miniaturgol-
fového hřiště v areálu lesoparku na ulici Švermova v Brně-Bohunicích.
Sezóna byla již zahájena, přijďte pokořit nástrahy 18 jamek. Hřiště je
přístupné, v případě příznivého počasí, v pracovní dny od 16 h. do
20 h. a o víkendech od 14 h. do 20 h. Více informací zjistíte na
http://mgc90brno.cmgs.cz/ 
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Dílničky na ZŠ Bosonožská

V pondělí 30. 3. se na ZŠ Bo -

sonožská setkali naši budoucí

prvňáčci na velikonočních díl-

ničkách. Spolu s rodiči si vyrobili

pěkné velikonoční dekorace a

seznámili se s prostředím školy.

Další společné setkání plánu-

jeme na červen, kdy proběhne

sportovní odpoledne v areálu

školy.  

Mgr. Kateřina Horáková

zástupkyně ředitelky 

Ukázkové hodiny na ZŠ Bosonožská

správný postup při domácí pří -
pravě. Na závěr žáci potěšili
všechny nejen zpěvem, tancem
a módní přehlídkou, ale i ochut-
návkou vlastnoručně upečeného
chleba.

Mgr. Kateřina Horáková, 
zástupkyně ředitelky 

Na  ZŠ Bosonožská proběhly ve
středu 1. 4. ukázkové hodiny ve
speciálních třídách na 1. stupni.
Děti předvedly rodičům, studen-
tům a ostatním hostům, jak pra -
cují v jednotlivých hodinách. Paní
učitelky seznámily rodiče s re -
edu kačními metodami a vysvětlily

Vážení občané Starého Lískovce,  protože se
na nás obracíte s dotazy, při po mínkami, pod-
něty, ale i stížnostmi ve věci zajištění údržby
a čistoty veřejné zeleně, dovolte mi, abych vás
seznámila s několika podstatnými informacemi
a fakty z této oblasti: 
1) ne všechnu veřejně přístupnou zeleň, která
se nachází na území Starého Lískovce obho -
spodařuje naše městská část. Kdo tedy zajiš -
ťuje údržbu a plní povinnosti zajištění čistoty? 
a) plochy veřejné zeleně v údržbě MČ Brno
- Starý Lískovec – údržbu zajišťuje městská
část prostřednictvím dodavatelů údržby, jedná
se především o travnaté plochy, které navazují
těsně na panelové domy a vedou k podélnému
chodníku před těmito domy, nebo zeleň okolo
dětských hřišť, pískovišť a další plochy
nesousedící s vozovkou či parkovištěm, a také
zeleň výběhů pro psy Bosonožská a Labská,
největší díl těchto ploch máme v panelové zás-
tavbě, v zástavbě RD pak ojedinělé plochy
např. parčík Točná, okolo ZŠ Elišky
Přemyslovny a kostela,  informace podá odbor
všeobecný ÚMČ Brno - Starý Lískovec,
Jarmila Kaplanová tel. 547 139 238
- počet a lhůty plnění pro pokosy,
které zajišťuje MČ:  celkem pro rok 2009
plánujeme 6 pokosů ploch I. kategorie a 4
pokosy II. kategorie (do II. kategorie patří
pouze výběhy pro psy Bosonožská a Labská a
velké zelené plochy Mikuláškovo nám.)
- kdo pro nás pokosy provádí: lokali-
ta A, B  a C2 tj. Bosonožská, Sevastopolská,
Kurská, Irkutská, Krymská, Kyjevská,
Dunajská, Labská, Oderská, Vltavská lichá,
část U Hřiště, Osová 2-8, Mikuláškovo nám.1-
6 a 14-17, provádí Ager, spol.s r.o.. Pro tuto
část probíhá v současné době výběrové řízení
dle zákona o zadávání veřejných zakázek jako
řízení otevřené a řádně zveřejněné v
Informačním systému o veřejných zakázkách

(www.centralniadresa.cz).  Lokalita C1 a D
tj. ul. Mikuláškovo nám. 10-13, Vltavská 2-8,
U Pošty, Valašská, Karpatská, Kosmonautů,
část U Hřiště a zástavba RD, provádí Jaroslav
Bládek.
b) plochy silniční zeleně ve správě Brněn -
ských komunikací, a.s. (dále jen BKOM,
a.s.) – této společnosti patří v naší městské
části hodně ploch silniční zeleně (nenajdou se
téměř žádné ulice, na kterých by nebyla sil-
niční zeleň), jedná se především o travnaté
plochy sousedící s komunikací nebo parko -
vištěm (tzn. plochy od podélného chodníku
před domy k vozovce nebo parkovišti), tato sil-
niční zeleň se nachází jak v panelové zástav -
bě, tak ve větší míře i v zástavbě RD (Klobá -
sova, Jemelkova, Točná, M. Ševčíka, Čermá -
kova atd.), informace podá  Ing. Moslerová,
BKOM, a.s., Renneská 1a,  Brno, tel. spojo-
vatelka 543 321 225. 

Rozdělení ploch mezi veřejnou zeleň a silniční
zeleň je příčinou problémů a ze strany Vás
občanů kritizováno ve smyslu nezajištění naší
údržby, přičemž při prověření zjistíme, že se
nejedná o naší plochu, ale o silniční zeleň.
Např. letos na jaře, dle sdělení zástupce
BKOMu, a.s. (e-mail ze dne 30. 3. 2009), ne -
bude na silniční zeleni z důvodu „finančního
pokrytí“ proveden výhrab (listí) a sběr odpadků
bude BKOM, a.s., provádět v dubnu, až po
uzavření smluv z vypsaného výběrového řízení.
Při neprovedení jarního výhrabu, přičemž na
mnohých plochách silniční zeleně je spoustu
listí či odpadků, se pak stalo, že ač naše měst-
ská část zajistila opakovaný výhrab vlastní
veřejné zeleně, vzápětí se na naše plochy pře-
neslo nevyhrabané listí z  protějších ploch sil-
niční zeleně. Takovým místem je např. ul.
Oderská 1–3, kde jsem já osobně 2x kon-
trolovala provedení výhrabu naším dodavatel,

podotýkám perfektně provedeného výhrabu,
leč na druhý den byly plochy opět doslova
zaváty listím z protější plochy silniční zeleně ul.
Oderská 1 a pod areálem Oderská 4. Ve výčtu
těchto ploch bych mohla pokračovat např.
Labská 21–25, Kyjevská 1–3, Vltavská (u sběr -
ného střediska odpadů) atd. Nejen ve výhrabu
je však problém. Dalším a mnohem závaž -
nějším problémem jsou odpadky, a to zejména
v silniční zeleni u obchodního centra Kurská,
kde jsou plochy zeleně před supermarketem
Albert a restaurací DON opět ve správě
BKOM, a.s.
Naše městská část projevila v minulosti zájem
o převedení ploch silniční zeleně do své údrž-
by, avšak za podmínky, že s plochami budou
převedeny i příslušné finanční prostředky.
Věřím, že se tento záměr povede.
Nejen BKOM, a.s., je však správcem zeleně
v naší městské části, také Dopravní podnik
města Brna, zajišťuje čistotu svých ploch, a to
tramvajové dráhy, nástupišť, včetně přilehlé
zeleně. Na tramvajové zastávce Osová se
např. kromě kolejiště, nástupišť a betonových
schodů, jedná také o zde nacházející se kory-
ta, velkou plochu zeleně svahu nad nástu -
pištěm směr město, či pás zeleně podél ná -
stupiště směr konečná. I zde není, dle našich
zjištění a upozornění Vás občanů, vždy vše
v pořádku. Při poslední kontrole 14. 4. 2009
jsem zde zjistila zcela zanesená koryta nejen
listím, ale i odpadky, zanesené kolejiště
nedopalky cigaret apod. Na tuto situaci jsem
ihned dopravní podnik upozornila.
Záleží však také hodně na Vás vážení občané,
abyste i Vy svoji měrou přispěli ke zlepšení čis-
toty veřejné zeleně, a to tím, že odpadky vho -
díte vždy do jednoho z mnoha odpadkových
košů umístěných na veřejných prostranstvích.  

Jarmila Kaplanová, odbor všeobecný 

Údržba veřejné a silniční zeleně, či zeleně jiných správců, v naší MČ 
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Pozvání k talentovým zkouškám

to vše nabízí Základní umělecká
škola Františka Jílka, Brno, Ví -
deňská 52; jedna z největších
škol tohoto typu v Brně. Její
hlavní budovy jsou na Vídeňské
52 (obory hudební, výtvarný a
literárně-dramatický) a Vídeňské
85 (obory hudební, výtvarný a ta -
neční). Další detašovaná praco -
viště jsou v městských částech
Brno-Nový Lískovec, Čtvrtě 5
(hu dební a taneční obor) a ZŠ
Svážná 9 (výtvarný obor); Brno-
Bohunice, Amerlingova 2 (hu -
dební, taneční a výtvarný obor)
a Bohuňova 27 (hudební obor);
Brno-Žebětín, ZŠ Kohoutovická
33 (hudební obor). Pod vedením
zkušených pedagogů nabízí ško -
la v hudebním oboru výuku hry na
klavír, varhany, keyboard, housle,
violu, violoncello, zobcovou i příč -
nou flétnu, pikolu, hoboj, klari -
net, saxofon, trubku, pozoun,
baskřídlovku, tubu, akordeon,
kytaru, bicí, sólový zpěv a také
aranžování pomocí počítače.
Žáci mají možnost účinkování
v komorních souborech – barok -
ním, folkovém, akordeonovém,
smyčcovém či dětském sboru.
Taneční obor zahrnuje taneční

průpravu, klasický, současný i li -
dový tanec. Literárně dramatický
obor vede žáky k dramatické
průpravě, uměleckému přednesu,
pohybové výchově, praxi v sou -
boru či černém divadle. Výtvarný
obor nabízí ve svých kvalitně
vybavených učebnách (grafický
lis, hrnčířský kruh, 2 keramické
pece, počítač s grafickým pro-
gramem) výuku kresby, malby,
grafiky, modelování, keramické
tvorby, dekorativní činnosti a stu -
dium dějin umění. 

Přijímací talentové zkoušky pro školní
rok 2009/2010 budou v termínech 14. a
15. dubna, 18. a 21. května 2009 od
15.00 hodin do 18.00 hodin v budovách
Vídeňská 52 (obory hudební, výtvarný a li -
terárně-dramatický) a Vídeň ská 85 (obor
taneční).

Podrobnější informace o zkouš -
kách je možné získat na inter -
netových stránkách školy:
www.zusjilka.cz nebo na telefon-
ním čísle 543 213 764 každý
čtvrtek 14.00–17.00 hodin pro
obor hudební a na čísle 543 212
956 každou středu 14.00–17.00
hodin pro obory taneční, výtvarný
a literárně-dramatický. 

Vyberte Brněnský strom roku 2009

Letošní desátý ročník ankety umožňuje
každému hlasovat prostřednictvím SMS
zpráv, anketních lístků ale i prostřednictvím
internetových stránek www.veronica.cz/
brnenskystrom. Vedle hlavní kategorie letos
vybíráme i „nej“ strom u školky, školy či 
univerzity. Vítěze ankety nominujeme do
celostátní soutěže. Anketa probíhá díky
finanční podpoře Nadace Veronica a Ve -
řejné zeleně města Brna v partnerství se
Statutárním městem Brnem pod záštitou
Martina Andera.

Nejenom rozježděné trávníky, psí exkrementy a rozlítané polystyreny
máme ve veřejné zeleni. Tato fialová nádhera se urodila U Pošty 7.

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v Domě ochránců
přírody, Panská 9

termín: 4.- 6. 5. 2009  
název: EKOBIOGRAF
místo: kino ART – vstup volný
Po 4.5. Ozvěny Ekofilmu
17.30 Slavnostní zahájení
18.00 Zajatci bílého Boha /ČR/ vítězný film Ekofilmu 2008, 

násl. beseda s režisérem T. Ryškou
20.00 Ve jménu růží /F/

Neopěvovaní  hrdinové hory Jade /Tchaj-van/
Út. 5.5.2009 Velká výzva – has, co tě pálí
18.00  Horko v Česku /ČR/ – změny klimatu u nás, násl. beseda 

s režisérkou L. Jablonskou
20.00 Časy se mění, podnebí taky /F,K/ násl. panelová diskuse
St 6.5. Ekonomická krize hryže
18.00 Základní příjem /N/
20.00 Homo ekonomikus /ČR/

Život na dluh /ČR/ násl. panelová diskuse
EKOBIBLIOGRAF – environmentálně laděná autorská čtení 
místo: Mahenova Knihovna, Kobližná 4
Po 4.5.2009  
17.00 M. Barta: Něco překrásného končí /četba, promítání/
St 5.5.2009 
17.00 RNDr. K.Hudec: Záhadné zvíře

místo: Kavárna Academia, nám. Svobody 13
Út. 6.5. 
17.00 Naďa Johanisová:  Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánem
Čt. 7.5. 
17.00 M. Kalistová: Můj domácí sebezpyt- návody pro ekologickou 

domácnost

místo: Kavárna Trojka, Dominikánská 9
Po. 11.5. 
19.00 Muž který sázel stromy
Bylo jednou jedno zvířátko – divadelní představení
místo: foyer kina ART – výstava  PRIMA KLIMA 4. – 6. 5. 2009
více informací na www.hnutiduha.cz/ekobiograf

Termín: 6.5. 2009 15.00.-18.00 hod.
název: Cykloporadna pro veřejnost
popis akce: kudy městem bezpečně na kole – informace, výměna
zkušeností

termín: 12. 5. 2009  15.00.
název: Setkání přátel přírodní zahrady
popis: Prohlídka inspirativní přírodní zahrady
místo: Lipka, Lipová 20, Brno

termín: 16. 5. 2009  14–24  hod. 
název: VERONICA na Noci kejklířů
popis akce: Minijarmark  s bio a Fair Trade občerstvením
místo:  Zelný trh

termín: 19. 5. 2009  17.00 h.
název: Národní park Podyjí
popis akce: přednáška ředitele Správy NP Podyjí Ing. Tomáše  Rothröckla

termín: 24. 5. 2009 9.00
název:   K Trpaslíkovu prameni – vycházka
popis akce: Sraz  v 9.00 v Kr. Poli u nádraží na zastávce autobusu
č. 43 do Útěchova. Od zastávky „U buku“ kolem několika méně
známých studánek, trasa 10 km.
Vedou Rudolf  Pecháček a RNDr.Olga Skácelová. 

termín: 26. 5. 2009  17.00 h.
název: Ekologické opravování domů a bytů
popis akce: Rady, konzultace

Akce Ekologického institutu Veronica 

HUDBA – TANEC – DIVADLO – VÝTVARNÉ PRÁCE



Gourmet

MOUČNÍK NESCAFÉ
Rychlý, jednoduchý, výborný

Ingredience
30 dkg polohrubé mouky
15 dkg moučkového cukru
10 dkg rozpuštěného másla  

(vlažného)
3 lžíce oleje
2 vejce
1 lžíce Nescafé
3 lžíce kakaa
250 ml mléka
1 lžíce rumu
1 prášek do pečiva

Příprava 
Do mísy dáme mouku s práš kem
do pečiva, kakao, Nesca fé, cukr,
vejce, olej, máslo a rum.
Pořádně pomocí ručního šle-
hače promícháme. Plech o roz -
měru 35 x 25 cm vyložíme
pečícím papírem a nalejeme do
něj těsto. 

Jak dlouho?
Pečeme 15 minut při 180 °C
(horkovzdušná 160 °C )

Po vychladnutí potřeme polevou
Čokoládu na vaření rozpustíme
v mikrovlnce a do ní vmícháme
jednu celou zakysanou sme -
tanu.
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CVČ Linka, Kosmonautů 4

CVČ Linka, Kosmonautů 4, Brno – Starý Lískovec, 625 00,
tel. 547 223 074, linka@luzanky.cz

vás v dubnu a květnu 2009 zve na tyto akce:

24. 4. 2009, 16.00–18.00 hod: Hadi a štíři
Soutěžní odpoledne pro děti a rodiče s dětmi v zahradě CVČ Linka.
Přijďte si zasoutěžit, upéct hady z těsta, malovat na chodník, můžete
si potisknout přinesené světlé tričko...
V případě nepříznivého počasí si budeme hrát a malovat v budově.
Vstupné 20,- Kč

5. 5. 2009, 16.30–17.30: Překvapení pro maminku
Dílna pro děti, které chtějí udělat radost nejen mamince vlastnoručně
vyrobenými dárečky. Vyrobíme si drobné šperky, přáníčka, korálky,
krabičku a další drobnůstky podle věku a schopností účastníků.
Pro všechny od 7 do 15 let, přezůvky prosím s sebou. 
Vstupné 30,- Kč

29. 5. 2009, 16.30–18.00: Hliněná dílna pro kočku
Otevřená dílna s kočičí tématikou pro všechny zájemce o keramické
tvoření. Modelování, zdobení engobami, sklem a otisky. Vaše kočky
vám vypálíme a vyzvednete si je v dohodnutém termínu v červnu.
Pro děti i dospělé, vstupné 60,- Kč

Přihlaste se prosím předem na tel. 547 223 074 
nebo sitarcikova@luzanky.cz

Bonsai klub Brno vás zve na výstavu bonsají, která se bude konat ve
dnech 8.–17. května v Brně v Obchodním domě Klášter na ulici
Josefská 1, denně od 9 do 19 hodin.
Vystaveny budou bonsaje nejlepších brněnských bonsajistů. Sou -
časně bude probíhat prodej rostlin a bonsai nářadí a misek.

Srdečně zvou pořadatelé.

Dne 30. května 2009 zveme
všechny děti na krásné od -
poledne. Začátek ve 14.00 hod.
před hasičskou zbrojnicí. Bude -
me malovat, soutěžit a hlavně
sobě ukázat, že už něco umíme.
Organizátoři SDH St. Lískovec,
SOKOL St. Lískovec, OREL St.
Lískovec se těší, že se zase po
roce sejdeme a všichni společně
oslavíme den dětí. Malujeme
před hasičkou, pokračují spor tov -
ní disciplíny podél volejbalového
hřiště, před sokolovnou končíme
různými disciplínami. Na Vaši ná -
vštěvu se těší organizátoři. Za
všechny starostka SOKOL Starý
Lískovec

Božena Sotolářová

Den dětí

Pozvánka na Starolískovecké mladé hody 2009

Vážení přátelé, chtěli bychom vás pozvat na letošní Starolískovecké mladé hody, které budou opět dvouden-
ní, a to 16. a 17. května 2009, k výročí patrona naší farnosti – sv. Jana Nepomuckého. Hody bude  organi-
zovat Orel Starý Lískovec za podpory MČ Starý Lískovec a statutárního města Brna.

PROGRAM

15.5. pátek 17.00 Stavění máje.

16.5. sobota 14.00
Požehnání hodům a vínu a zahájení hodového průvodu
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci.

16.5. sobota 19.00
Hodová zábava v sokolovně – k tanci hraje Slovácká muzika z Vnorov  
V průběhu zábavy zatančí stárci Československou besedu.

17.5. neděle 9.30 Slavnostní hodová mše svatá.

17.5. neděle 16.00
Zpívání a tančení s cimbálovou muzikou v sokolovně. V průběhu odpoledne
zatančí  děti  pásmo lidových tanců.

Předprodej vstupenek na sobotní i nedělní program bude v pátek 15.5.
prostorách sokolovny od 17 do 19 hodin.
Na hody vás srdečně zvou starolískovečtí stárci,  Orel Starý
Lískovec, MČ Starý Lískovec a statutární město Brno. 

Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec  

ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ – 23. 5. 2009
Akci v Zoo Brno pořádá kancelář Brno zdravé město u příležitosti
Světového dne bez tabáku.
Kontakt: Bc. Jana Hadová, hadova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 360

DEN DĚTÍ V ZOO – 31. 5. 2009
Kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a jejich rodiče.
Kontakt: Bc. Jana Hadová, hadova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 360  

Program ZOO

KJM Brno, pobočka Kurská 1
Vás srdečně zve

– na výstavu obrazů brněnského autora Ivana Havlíka. Vernisáž se
koná v úterý 28. dubna 2009 v 17.00 hod. Výstava je přístupná v době
provozu knihovny a potrvá do 14. května 2009.

– na osobité vyprávění spojené s promítáním Kubánská mozaika
v úterý 12. května 2009 v 17.00 hod.
O postřehy ze života obyvatel ostrova svobody i o zážitky z rybaření na
ostrůvcích Karibského moře se s námi podělí ing. Milan Rozsypal.
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Privatizace obecního bytového fondu aneb jsou ceny bytových domů vysoké?

Privatizace obecního bytového fondu byla v městě Brně zahájena v roce
1997. Z celkového počtu domů určených k prodeji bylo dosud převe-
deno cca 70 % do vlastnictví právnických (družstev) a fyzických osob.
Prodej nemovitostí určených k privatizaci byl vždy realizován dle pravidel
(dříve vyhlášek) o prodeji schválených Zastupitelstvem města Brna.
V průběhu privatizace byla pravidla mnohokrát aktualizována. Důvody
vedoucí ke změně pravidel byly jednak legislativní, cenové, politické
a v praxi pak často jejich kombinace. Změna pravidel byla zpravidla
reakcí na změněnou situaci v uvedených oblastech. Například starší
pravidla prodeje byla cenově navázána na cenový předpis a tak se změ-
nou oceňovací vyhlášky MF bylo nutno změnit i pravidla prodeje. Proto
od roku 2001 nebyla základem nabídkové kupní ceny „vyhlášková
cena“, nýbrž pravidla prodeje používala vlastní ocenění, a to výnosovým
způsobem. Výhodou byla relativní jednoduchost výpočtu kupní ceny,
nevýhodou pak skutečnost, že takto konstruovaná cena zohledňovala
jen v malé míře rozdílný stavebně technický stav nemovitostí (regulo-
vané nájemné). 
K zásadní změně pravidel prodeje došlo v září 2007 a to z důvodů
především legislativně cenových. Bylo nutno uvést pravidla prodeje do
souladu s legislativou Evropské unie tak, aby při prodeji nedocházelo
k zakázané veřejné podpoře kupujícímu. Předchozí pravidla tuto situaci
nedokázala řešit a tak docházelo k postupnému zpomalování tempa až
téměř k zastavení privatizace. Převádět bylo možno pouze malé bytové
domy nebo jednotlivé byty.
Novela pravidel zachovala všechny osvědčené atributy, např. zůstala
zachována 20 % sleva z ceny v případě platby kupní ceny před pod-
pisem kupní smlouvy a úhrada nákladů na vyjmenované opravy nemovi-
tosti provedené kupujícím do 3 let od podpisu kupní smlouvy ve výši
40 % z kupní ceny domu. Nově pravidla řeší situaci, kdy prodejem
a úhradou nákladů na opravy provedené kupujícím do 3 let od podpisu
kupní smlouvy dojde k překročení veřejné podpory „de minimis“, která
v současné době činí 200 000,- eur. Kupující má možnost volby: vzdát
se části či celé úhrady nákladů na opravy, případně souhlasit s na vý -
šením kupní ceny tak, aby k překročení podpory „de minimis“ nedošlo,
nebo zvolit Zvláštní režim prodeje. Jeho podstatou je závazek kupu-
jícího převést bezúplatně do 6 měsíců od zápisu vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí jednotky do vlastnictví nájemců – členů
právnické osoby, kteří jako fyzické nepodnikající osoby nejsou příjemci
veřejné podpory. 
S ohledem mj. na povinnost určit pro každý případ prodeje výši veřejné
podpory, tj. vyčíslit rozdíl mezi obvyklou cenou a skutečnou prodejní
cenou, byl změněn i způsob oceňování.  
Základem nabídkové ceny je odhad ceny obvyklé v místě a čase, který
by měl uvážit všechny známé vlivy na cenu, tj. nejen výnosovou hodno-
tu nemovitosti – jak tomu bylo v předchozích pravidlech, ale i její staveb-
ně technický stav, polohu, perspektivu jejího rozvoje a další. Odhad
obvyklé ceny neprovádějí pracovníci magistrátu, nýbrž je stanoven zna -
leckým posudkem vypracovaným nezávislým znalcem. Takto stanovená
obvyklá cena obsazeného bytového domu (případně jednotlivého bytu)
je základem pro výpočet – konstrukci nabídkové ceny dle jednotlivých
variant uvedených v pravidlech. Tuto práci vykonávají pracovníci odbor -
ných oddělení magistrátu (případně ÚMČ). Podrobný výpočet nabíd-
kové ceny, výše úhrady nákladů na opravy, vyčíslení veřejné podpory,
zohlednění případné možnosti vyrovnání vestavby, přístavby a nástavby
a další nutné výpočty dle pravidel, přesahuje možnosti tohoto článku.
Pro ilustraci uvádíme v tab. dále výsledky ocenění dle pravidel pro běž -
ný panelový bytový dům s pozemkem. Odhad obvyklé ceny obsaze -
ného domu s pozemkem dle znaleckého posudku činil 30 mil Kč, na -
bídková cena dle „varianty A“ (čl. 7 odst. 1 pravidel) činí 12 769 033 Kč
a z toho případná úhrada nákladů na opravy 4 694 140 Kč. Průměrná
cena jednoho metru čtverečního podlahové plochy bytu činí 7 138 Kč/m2
(bez uvážení nákladů na opravy).
Při návrhu nových pravidel bylo nutno se vyrovnat nejen s otázkou veřej -
né podpory, ale i s požadavkem volených orgánů města na zachování
cenové kontinuity. Požadavek cenové kontinuity neznamenal zachování
konstantní ceny. I podle předchozích pravidel by v čase docházelo ke
změně cen. Nabídkové ceny by rostly přímo úměrně s tím, jak bylo
zvyšováno nájemné v rámci postupné deregulace nájemného, tj. o de -
sítky procent ročně, nejednotně a v jednotlivých městských částech
různě. Z důvodu zachování cenové kontinuity nová pravidla obvyklou
cenu dle znaleckého posudku dále upravují, a to tak, že část ceny
bytového domu připadající na byty je ponížena. Cena připadající na
nebytové prostory se neupravuje. Výsledkem úpravy je tzv. výchozí
cena. 

Korekční koeficienty pro stanovení výchozí ceny (čl. 6, odst. 2), které
jsou v pravidlech vyjádřeny procentním podílem z obvyklé ceny, byly
původně stanoveny na základě propočtů z počátku roku 2007. Podkla -
dem pro cenové propočty byly odhady obvyklých cen ve znaleckých
posudcích vypracovaných převážně v průběhu roku 2006.
Při zpracování znaleckých posudků z roku 2008 na domy připravované
k prodeji podle nových pravidel byl zjištěn větší nárůst cen obvyklých,
než bylo předpokládáno při stanovení korekčních koeficientů. Růst cen
bytů v městě Brně je zřejmý z dále uvedeného grafu (zdroj REAL SPEK-
TRUM, a.s., Brno, 2008), v roce 2007 činil téměř 30 %. Z grafu je také
zřejmý trend sbližování cen bytů v panelových a cihlových domech.
K hlavním faktorům růstu cen patřily zejména: deregulace nájemného,
zvýšení snížené sazby DPH, dostupnost hypotečních úvěrů a úvěrů ze
stavebního spoření, nízké úrokové sazby spořících účtů v bankovních
domech. Vývoj tržních cen se promítnul i do odhadů obvyklých cen ve
znaleckých posudcích, které byly pro jednotlivé domy zpracovány
s více než ročním odstupem.
Z výše uvedených příčin tak činil nárůst výchozích cen bytových domů
dle nových pravidel v porovnání s cenami, které by odpovídaly před-
chozím pravidlům (výnosové ocenění) průměrně 81 % (viz tabulka dále).
Uvedený průměrný růst ceny byl propočten ze statistického vzorku
45 bytových domů. Z tabulky dále vyplývá, že v jednotlivých extrémních
případech mohla být cena domu prakticky stejná (1,04 násobek) nebo
až 2,85 krát vyšší. Rozdíly od průměrného zvýšení výchozí ceny spada-
jí především na vrub změny způsobu ocenění. Obvyklá cena zohledňu-
je všechny známé cenotvorné vlivy, naproti tomu výnosová cena dle
předchozích pravidel byla přímo úměrná nájemnému, které bylo pro
odlišné domy v různých lokalitách města prakticky shodné. 
S ohledem na výše uvedené byla navržena úprava korekčních koefi-
cientů pro stanovení výchozí ceny dle pravidel tak, aby byl respektován
růst cen bytů v městě Brně a současně byla zachována kontinuita
výchozích, resp. nabídkových cen. Úprava koeficientů se týkala pouze
bytů, tj. podílu obvyklé ceny bytového domu (příp. rodinného) připada-
jícího na byty a dále bytových jednotek v domech prodávaných po jed-
notkách. Např. u bytových domů byla navržena úprava koeficientu na
hodnotu 0,50 namísto 0,75. Takové úpravě odpovídal růst výchozí
ceny o průměrně 26 % v porovnání s cenou dle předchozích pravidel.
V ostatních případech (rodinné domy, bytové jednotky) byla úprava
navržena obdobně, proporcionelně – viz text platných pravidel, dostup-
ných např. na stránkách www.brno.cz .
Podle nových pravidel po úpravě z května 2007 bylo nabídnuto k od -
prodeji přes 70 bytových domů. Ve všech případech, u kterých již došlo
k uplynutí lhůty pro akceptaci nabídky, byla nabídka přijata a to s účastí
nájemníků blížící se 100 %.
Odpověď na otázku, zda jsou ceny privatizovaných bytových domů
vysoké, bude mít kromě obecné části uvedené výše, jistě i část speci-
fickou, odpovídající konkrétní životní a finanční situaci v rodině nájem-
níků. O tom, že koupě bytového domu, potažmo bytu, prodávaných
v rámci privatizace obecního bytového fondu, zůstávají jednou z nejvý -
hodnějších komodit na realitním trhu, však není sporu.

Výsledky ocenění dle pravidel prodeje – panelový bytový dům
s pozemkem
Cena obvyklá s pozemkem (čl. 6 odst. 1): 30 000 000 Kč
Počet bytů: 32 ks
Podlahová plocha bytů: 1 765,00 m2

Počet nebytových prostor: 1 ks
Podlahová plocha nebytů: 24,00 m2

Cena výchozí (čl. 6 odst. 2, písm. a až e): 15 201 230 Kč

Varianta A (čl. 7 odst. 1)
Cena výchozí upravená 15 201 230 Kč
Sleva 20 % 3 040 246 Kč
Náklady města 608 049 Kč
Kupní cena 12 769 033 Kč
Z toho úhrada nákladů na opravu (čl. 7 odst.5) 4 694 140 Kč
Překročení „de Minimis“ (čl. 10) 16 623 107 Kč

Nabídková kupní cena přepočtená na 1 m2 podlahové plochy (1 789 m2)
činí 7 138 Kč/m2. Po zohlednění (odpočtu) úhrady nákladů na opravy
činí přepočtená kupní cena 4 514 Kč/m2.

(Pokračování na str. 8)
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VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

neděle 26. dubna v 19 hodin 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, U Jezuitů 

 

 

KK A N T I L É N A 
smíšený sbor 

Martin Jakubíček, varhany 

řídí 

JAKUB KLECKER 
MARTIN FRANZE  –  M I S S A   B R E V I S  (2009) 

. . . p r v n í   u v e d e n í . . . 
www.kantilena.cz/smisenysbor 

Privatizace obecního bytového...

Porovnání výchozích a nabídkových cen
dle předchozích a současně platných pravidel

Porovnání výchozích cen (VC I = 1)

VC I VC II 
před úpravou

VC II
po úpravě

koeficient (čl. 6, odst. 2) – 0,75 0,50

minimum 1,00 1,04 0,71

maximum 1,00 2,82 2,01

průměr 1,00 1,81 1,26

Porovnání nabídkových cen přepočtených na 1m2 nemovitosti
(bytů a nebytovvých prostor) pro variantu A

pravidla

předchozí platná
před úpravou

platná
po úpravě

koeficient (čl. 6, odst. 2) – 0,75 0,50

minimum [Kč/m2] 3 763 7 854 5 349

maximum [Kč/m2] 12 710 17 910 11 955

průměr [Kč/m2] 6 569 11 675 8 163

VC I
výchozí cena dle předchozích Pravidel (platných do 31. 10. 2007),
podkladem bylo nájemné v roce 2007

VC II před úpravou

výchozí cena dle součastně platných Pravidel účinných od 1. 11. 2007

VC II po úpravě

výchozí cena dle součastně platných Pravidel účinných od 1. 11. 2007
po úpravě schválené ZMB dne 27. 5. 2008

koeficient
koeficient (absolutní číslo odpovídající procentnímu podílu), kterým se
upravuje cena obvyklá připadající na byty (Pravidla, odst. 2, čl. 6)  

minimum, maximum, průměr
minimální, maximální a průměrné poměrové hodnoty výchozí ceny,
které byly stanoveny ze statistického vzorku 45 bytových domů

Ing. Pavel Dočkal
vedoucí Oddělení realitní ekonomiky MMB
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Brněnské běhy 2009

v sobotu 2. května 2009 od 13.00 hod. Brno nám. Svo body

Pořadatelé:
ČIBA SPORT ATHLETIC, s.r.o.
Jump athletic club Brno
kancelář senátora MUDr. Tomáše Julínka 

Samotný závod 1/2 maratónu se poběží centrem města na cca 10 km
okruhu a další závody se poběží samotným centrem města Brna. Celý
závod  se sestává z pěti jednotlivých závodů, které svými názvy vystihu-
jí brněnskou náturu.

Brněnský 1/2 MARATON 2009 (21,098km)
pro registrované i neregistrované závodníky dle zájmu a pozvané
zahraniční závodníky 

Štatl běh pro všecky
pro všechny zájemce a všechny kategorie (středem města cca 4km) 

Hledáme Brněnského draka
proběhne jako mistrovství Jihomoravského kraje staršího a mladšího
žactva v městském běhu (cca 2km) – startují ročník 1994 a 1995 (starší
žactvo), a ročníky 1996 a mladší 

Kindoš tiple s mamó nebo s tató kolem Svoboďáku (cca 300 m)
běh pro rodiče s dětmi do 6 let 
běží se po městském okruhu v centru města Brna s tvrdým povrchem
asfalt, beton, dlažba

Seznam ulic tratě Brněnského 1/2 maratónu (cca 10,5 km) 
Uzávěra okruhu pro tramvaje a auta bude od 12.30 do 16.00 hod. 
nám. Svobody start – cíl, Masarykova, Nádražní,  Nové Sady,
Poříčí, Křížkovského, Hlinky, Pisárecká, kolem Svratky, Kamenná,
Táborského náb., okolo Svratky, Nové Sady, Nádražní, Masa -
rykova, Josefská, Minoritská, Poštovská, Kobližná, nám. Svobody
Podrobné informace na: www.brnenskebehycibasport.cz

Zprávy z radniceRada MČ Brno-Starý Lískovec na svém
63. zasedání 13. března 2009 projednala
(výpis usnesení):
- schválila návrh smlouvy o převo-

du vlastnictví, jejímž předmětem
je převod ochranných prostřed-
ků vybra ným obcím pro potřeby
jednotek sborů dobrovolných
hasičů a pověřila starostu jejím
podpisem

Rada MČ Brno-Starý Lískovec na svém
64. zasedání 18. března 2009 projednala
(výpis usnesení):
- souhlasila s výběrem uchazečů

pro realizaci veřejných zakázek
na provedení oprav bytů – byt
č. 8 na ul. Osová 2; byt č. 38
na ul. Kurská 8

- doporučila ZMČ prodej byto -
vého domu na ul. Dunajská č.
25 včetně části pozemku p.č.
2323/1 a 2061/4

- souhlasila s dohodou o zániku
nájmu k bytu na ul. Mikuláškovo
nám. 13

- schválila uhrazení dosud neumo -
řené finanční částky za výměnu
oken a bal kónové stěny

- schválila poskytnutí slevy na
nájemném za výměnu oken a
bal kónové stě ny na náklady
nájemce

- schválila poskytnutí slevy na
nájemném nájemců, kteří pro -
ved li výměnu oken na vlastní
náklady v domech, kde byla
schvá lena tzv. hromadná in sta -
lace oken

- vzala na vědomí přechod ná -
jem ního práva

- schválila výměny bytů
- schválila společný nájem k bytu
- schválila pronájem předem

opra ve ných bytů: byt č. 9 na ul.
Kurská č.o.6; byt č. 7 na ul.
Dunajská č.o. 23; byt č. 7 na
ul. Sevastopolská č.o. 3; byt č.
21 na ul. Kyjevská č.o.3; byt
č. 4 na ul. Labská č.o. 13

- nedoporučila ZMČ schválit pro -
minutí poplatku z prodlení

- trvala na svém usnesení č.
17/53, ve kterém nedoporučila
ZMČ schválit prominutí poplat -
ku z prodlení

- schválila nákup nových odpad-
kových košů a laviček

- vzala na vědomí nesouhlas
Brněnských vodáren a kanaliza-
cí a.s. s umístěním zábradlí na
pozemku na ul. Osová – Kos -
monautů a schválila pro zajiš -
tění úprav ploch veřejné zelně
zhotovitele

- ustanovila a jmenovala komisi
pro ote vírání obálek s nabídka-
mi uchazečů a hodnotící komi -
se pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou za kázku
„Údržba veřejné zeleně a chod-
níků a obsluha odpadkových
košů na území MČ Brno-Starý
Lískovec“

- schválila pronájem sálu hasič -
ské zbroj nice

- schválila záměr JSDH požádat
o bez úplatný převod dodávko -
vého vozidla od policie ČR

- doporučila ZMČ schválit návrh
Obec ně závazné vyhlášky SmB
o stanovení místního koeficien-
tu pro výpočet daně z nemovi-
tosti a souhlasit se stano ve ním
koeficientu ve výši 2

- souhlasila s Obecně závaznou
vyhláš kou SmB, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyh-
láška č. 8/2008 o místních po -
platcích a doporučila ji ZMČ ke
schválení

- neměla námitek proti návrhu
no vely obecně závazné vyhláš -
ky SmB č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna

- vzala na vědomí skončení výpo -
vědní lhůty na pronájem pozem -
ku pod ga ráží a schválila uzavře -
ní nové smlouvy na pronájem
pozemku pod garáží

- souhlasila s dohodou o ukon -
čení  smlouvy o nájmu nemovi-
tosti a uzavření nové smlouvy
o nájmu nemovitosti (pozemek
garážového dvora)

- schválila RO č.4 (SPOD, úpra-
va příjmů)

- souhlasila s umístěním luna-
parků na části parkoviště při ul.
Vltavská vždy  max. na 14 dnů
a vždy mimo termíny blokového
čištění; nesouhlasila s umís tě -
ním lunaparku na ul. Bosonož -
ské vedle ZŠ na dětském hřišti

- schválila seznam firem k podání
ceno vé nabídky na realizaci
„Rekonstrukce střechy IOV
Krym ská 2“

- schválila výběr firmy k prove-
dení technického dozoru při re -
alizaci stavby parkovacích stání
na ul. Bosonož ská

- schválila firmu na provedení díly
„Reali zace parkovacích stání na
ul. Bosonožská“

- schválila firmu na provedení
bloko vého čištění po zimním
ob dobí

- schválila rozdělení í hospodář -
ských výsledků jednotlivých ZŠ
a MŠ do fontu rezervního a do
fondu odměn

- vzala na vědomí termíny zajiš -
tění provozu v jednotlivých MŠ
ve Starém Lískovci 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec na svém
65. zasedání  31. března 2009 projednala
(výpis usnesení):
- doporučila ZMČ souhlasit s ná -

vr hem obecně závazné vyhláš -
ky o budování bytových a neby-
tových jednotek v půd ních pros-
torách

- schválila vyhodnocení plnění
plánu VHČ za rok 2008

- schválila upravený plán VHČ
pro rok 2009

- vzala na vědomí souhlas SmB
s uzavřením smlouvy o nájmu
bytu v by tovém domě na Miku -
láškově nám. č.o. 1

- schválila poskytnutí slevy na ná -
jemném za výměnu oken a bal -
kó nové stěny

- neschválila vyplacení finanční

částky na opravu bytového
jádra

- schválila smlouvy o dílo na
opra vy bytů

- souhlasila se sepsáním splátko -
vého kalendáře na úhradu dluž -
né částky

- nedoporučila ZMČ souhlasit se
sepsá ním splátkového kalen -
dáře na úhradu dlužné částky

- doporučila ZMČ schválit doda -
tek č. 1 Statusu sociálního fonfu

- vzala na vědomí zprávy o vý -
sledcích veřejnoprávních kon-
trol příspěvko vých organizací

- neměla námitek proti obecně
závazné vyhlášce o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístup-
ných sportovních a kultur ních
podniků

- schválila nezbytné úpravy v MŠ 
- schválila zrušení nabídkového

řízení na zajištění technického
dozoru inves tora pro realizaci
parkovacích ploch na ul. Boso -
nožská

- schválila umístění prezentace
politic kých stran v rámci volební
kampaně do Evropského parla-
mentu na strán kách Starolís ko -
veckého zpravodaje

- vzala na vědomí výši volných
zdrojů za rok 2008 k zapojení
do rozpočtu 2009 a doporučila
ZMČ schválit RO č. 5

- vzala na vědomí závěrečný účet
MČ Brno-Starý Lískovec a do -
poručila ZMČ souhlasit s celo -
roč ním hospodařením za rok 2008

- schválila zpětvzetí výpovědi
z nájmu bytu

- odložila projednání návrhů o
zpětvzetí výpovědí z nájmů

- schválila dání výpovědi z nájmu
bytu

- schválila nabídku firmy na „Čiš -
tění komunikací a ostatních
dopravních ploch na území MČ
Brno-Starý Lísko vec“

- doporučila ZMČ ke schválení
Statut Fondu rozvoje a rezerv

- revokovala své usnesení 17/64
a schválila pro zajištění úprav
ploch veřejné zeleně nového
zhotovitele

- schválila uzavření smlouvy na
vypracování projektové doku-
mentace a pro vádění inženýr -
ských činnosti při akci „Projek -
tová dokumentace vícegene -
račního hříště Bosonožská“

Rada MČ Brno-Starý Lískovec na svém
66. zasedání 8. dubna 2009 projednala
(výpis usnesení):
- doporučila ZMČ souhlasit se

zřízením věcného břemene
HUP k pozemku p.č. KN 470/2

- doporučila ZMČ schválit RO č.
7 (pře vod mezi oddíly Životní
prostředí a JSDH)

- doporučila ZMČ revokovat
usnesení č. 8/X. ze dne
12. 3. 2009 a schválit Pravidla
pro poskytování informací
členům ZMČ

- schválila smlouvu, jejímž před-
mětem je úprava ploch veřejné
zeleně v MČ
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starolískovecký zpravodaj

� Prodám chatu na vysočině u rybníka. 724 549 423

� Pronajmu zahradu v Kohoutovicích 800 m2 JZ Svah, Chatka.
Tel.: 541 235 857

� Prodám Garáž ve St. Lískovci ul. Šoustalova. Informace na tel.
606 501 400

� Dětské tábory – Sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarnické, 
s flétnou, pro teenagery, minitábory pro rodiče s dětmi 1–9 let tel.:
541 229 122 www.drak.cz

� Mladý doktor hledá byt 3+1 v této lokalitě, tel.: 737 532 350,
hledajicibyt@seznam.cz

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

Brusírna nářadí všeho druhu
vás obslouží na ul. Klobásova 6. 

Po–Pá 9–11, 14–17, So 8.30–11, Plšek Václav, 606 508 208

duben 2009

SOKOLOVNA STARÝ LÍSKOVEC

30.4.2009

2
0
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0

PŘÍSPĚVEK NAPRONÁJEM SÁLU 30,-

TATO AKCE JE POKRAČOVÁNÍ TRADIČNÍCH PŘEDHODOVÝCH DISKOTÉK VE STARÉM LÍSKOVCI

H
R
A
JE

D
J
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U
C
C

ŠALINOU ČÍSLO 5,8 NAZASTÁVKU OSOVÁ, POTOM BUS 69 NAZASTÁVKU ČERMÁKOVA, NOČNÍ SPOJ JEDE KAŽDOU HODINU

Potraviny
Zabíjačkové speciality od Bubly nyní dvakrát týdně!

Drogerie
Letákové akce Jasmín dvakrát měsíčně!

PŘÍČKY 3 -Starý Lískovec

Rekonstrukce silnice I/52

Pokračuje například oprava vnější
poloviny tří mostních objektů
mezi 0. km a 2. km silnice (od
křižovatky ulic Heršpická a Poříčí
po estakádu u Ústředního hřbito-
va). Doprava je v místech prací na
silnici vedena jedním nebo dvě -
ma jízdními pruhy. 
Stejně tak rychle postupují práce
na dvou mostních objektech
v úse ku 2,7 až 4,5 km (od mostu
před dálnicí D1 po ulici Moravan -
skou), vše tedy pokračuje podle
původního plánu. Problematická
je pouze část, kde se na silnici
I/52 napojuje větev dálniční kři -
žovatky D1. Zde se totiž sou -
běžně opravuje most, napojení
D1 a I/52 je zúženo do jednoho
jízdního pruhu.
Nezbytnou rekonstrukcí rovněž
projde i most v úseku 4,5 až
7,7 km (MÚK Modřice). Během
dubna tak v těchto místech bude
doprava ve směru na Brno vede-
na pouze jedním jízdním pruhem.
O komplexní rekonstrukci silnice
z Brna do Rajhradu rozhodlo
Ředitelství silnic a dálnic ČR po
hloubkové diagnostice součas-
ného stavu silnice. Podle ní silni -

ce vykazuje řadu závad, vyžadu-
jících okamžitou opravu. V ně -
kterých úsecích dosahují vyjeté
koleje po obou stranách hloubky
v rozmezí 15 mm až 60 mm. Na
několika úsecích byla zjištěna
také snížená drsnost a místy se
dokonce vyskytuje povrchová ko -
roze.
Opravený úsek silnice I/52 z Brna
do Rajhradu se stane součástí
nové moderní komunikace dál-
ničního typu, která spojí Brno
s Vídní. Následovat bude dostav-
ba rychlostní silnice R52 v úseku
Pohořelice – státní hranice, která
je v současné době považována
za jeden z nejvýznamnějších pro-
jektů na jižní Moravě. R52 bude 
na většině své trasy sledovat
stopu současné silnice první třídy
I/52, díky čemu téměř nedojde
k novému záboru volné krajiny.
Vytvoří obchvat Mikulova, který
odvede z centra města dálkovou
dopravu, a v místech hraničního
přechodu Mikulov – Drasenhofen
plynule naváže na intenzivně
budovanou rakouskou dálnici A5.
Investor předpokládá zahájení
stavby během roku 2010.

Oprava silnice I/52 z Brna do Rajhradu, která byla zahájena
v únoru 2009, se v květnu rozšiřuje také na úsek od mimoúrov ňo -
vé křižovatky v Modřicích až k mimoúrovňové křižovatce Raj hrad.
Současně pokračují práce na dalších úsecích této vytížené silnice.
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PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!

Nabízíme Vám vyčištění klimatizač ního
systému za mimořádnou akční cenu.
Používáním klimatizace totiž dochází ke
kondenzaci vody v oblasti výparníku,
což může podporovat vznik plísní
a bujení bak terií. To může způsobit
nežádoucí zápach, výrazně snížit účin-
nost klimatizace a také zvýšit spotřebu
paliva. Vyčištění provedeme nejmo -
dernějšími přípravky doporučenými
výrobcem.   

Naše speciální nabídka platí pouze 
do 31. 5. 2009.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

NEVONÍ VÁM KLIMATIZACE?
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